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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٣٥٧٧
التاريخ: ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلنـة البيع وااليـجار في مديريـة بلديـة العمارة عن اجـراء مزايدة عـلنية لـتأجير االمالك
ـزايدة بـينـة في ادناه والـعائـدة الى مديـرية بـلديـة العـمارة فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا ا
مراجعـة سكـرتير الـلجنـة في مقـر بلديـة العـمارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يـوما تبـدأ من اليوم
التالي لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة (١٠٠%) من القيمة التقديرية
دة اعاله ويـنادى للـمزايـدة في الساعـة العاشـرة والنصف صـباحـا في اليوم الـتالي النتـهاء ا
ـزايـدة عطـلـة رسـمـيـة يـكون من تـاريخ الـنشـر وعـلى قـاعـة بـلـديـة العـمـارة واذا صـادف يـوم ا
ـصاريف ـزايـدة اجـور النـشـر وكـافـة ا مـوعـدهـا الـيوم الـذي يـلـيه ويـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا
دنـية وبطاقـة السكن ويكـون عليه مراجـعة مديرية ترتـبة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا ا
ـصــادقـة الكـمـال اجـراءات الـتـعـاقـد بـلـديـة الـعـمـارة خالل فــتـرة (١٠) عـشـرة ايـام من تـاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طـالبة بالتـعويض او اللجوء الى لك الى البـلدية عند احلـاجة اليه وخالل فترة الـتأجير او عـند انتهاء الـعقد دون ا يـسلم ا
احملاكم اخملتصة
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

ـبينـة جانبـا والعائدة الى تـعلن جلنـة البيع وااليـجار في مديـرية بلـدية العمـارة عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير االمالك ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) مديرية بلدية العمارة فعلى الراغبـ باالشتراك في ا
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن مستصحبا معه الـتأمينات القانونية البـالغة (١٠٠%) من القيمة التقديرية
دة اعاله من تاريـخ النشر وعـلى قاعة وينـادى للمزايـدة في السـاعة العاشـرة والنصف صـباحا في الـيوم التـالي النتهـاء ا
ـزايدة عـطـلة رسـميـة يـكون مـوعدهـا الـيوم الـذي يلـيه ويـتحـمل من تـرسو عـليه مديـرية بـلـدية الـعمـارة واذا صـادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة تـرتبة على ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا ا
ـصادقة الكمـال اجراءات التعـاقد االصولي وبـخالفه يتحمل مديـرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا

االجراءات القانونية.
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طالبة بـالتعويض او اللجوء الى احملاكم لك الى البلدية عـند احلاجة اليه وخالل فترة الـتأجير او عند انتهـاء العقد دون ا يسلم ا
اخملتصة


